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   HOTARÂREA NR.58 
                                       DIN 20.07.2018 

 
Privind revocarea HCL nr.46/24.05.2018, privind aprobarea inregistrarii 

terenului, in suprafata de 24,33 ha, in proprietate privata a comunei 
Moneasa si diminuarea acesteia, din CF nr.69. nr.top 14/2/1/1 in suprafata 

totala de 34,53 ha 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MONEASA, 
Având în vedere temeiurile juridice: 
 
-Referatul de specialitate a Secretarului comunei Moneasa, nr. 1855 din 
18.07.2018; 
-Expunerea de motive, a Primarului comunei Moneasa, nr. 1856 din 
18.07.2018;  
-Adresa Institutiei Prefectului Judetului Arad, inregistrata sub 
nr.4533/19.06.2018,  cu privire la nelegalitatea adoptarii Hotararii 
Consiliului Local al comunei Moneasa nr. 46/2018, privind aprobarea 
inregistrarii terenului, in suprafata de 24,33 ha, in proprietate privata a 
comunei Moneasa si diminuarea acesteia, din CF nr.69. nr.top 14/2/1/1 in 
suprafata totala de 34,53 ha ; 
-Dispozitiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c) si art. 45 alin. (3) din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare, 
-Dispozitiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul 
juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
-Dispozitiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare ; 
-Faptul ca Hotararea Consiliului Local al Comunei Moneasa, nr. 46/2018,  
privind aprobarea inregistrarii terenului, in suprafata de 24,33 ha, in 
proprietate privata a comunei Moneasa si diminuarea acesteia, din CF 
nr.69. nr.top 14/2/1/1 in suprafata totala de 34,53 ha, nu a fost revocata si 
nu a produs efecte juridice pana la aceasta data; 
 
 În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificarile  si completarile ulterioare,  
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   Art.1.Incepand cu data adoptarii prezentei Hotarari,  se revoca 
Hotararea Consiliului Local  al  Comunei Moneasa  nr. 46/24.05.2018,  
privind aprobarea inregistrarii terenului, in suprafata de 24,33 ha, in 
proprietate privata a comunei Moneasa si diminuarea acesteia, din CF 
nr.69. nr.top 14/2/1/1 in suprafata totala de 34,53 ha 
   Art.2.Secretarul comunei Moneasa,  va comunica în copie prezenta 
hotărâre: 
                 - Instituţiei Prefectului judeţului Arad; 
                 - Primarului comunei Moneasa; 
                 - Celor interesati. 
 
               PRESEDINTE,                                               SECRETAR,        
 SODINCA MARIUS CRISTIAN                                 PUIE IOAN 
 

mailto:primariamoneasa@gmail.com
http://www.primariamoneasa.ro/

